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Temozolomidă
pronunțat ca (te moe zoe' loe mide)

de ce este prescris acest medicament?

Temozolomida este utilizată pentru a trata anumite tipuri de tumori cerebrale. Temozolomida face parte dintr-o clasă de medicamente numite 

agenți de alchilare. Funcționează prin încetinirea sau oprirea creșterii celulelor canceroase în corpul dumneavoastră.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Temozolomida vine sub formă de capsulă de luat pe cale orală. De obicei, se ia o dată pe zi, seara, la culcare. 
Luați capsule de temozolomidă pe stomacul gol cu   un pahar cu apă. Luați temozolomidă aproximativ la 
aceeași oră în fiecare zi. Pentru unele tipuri de tumori cerebrale, temozolomida se administrează zilnic timp de 
42-49 de zile. Apoi, după o pauză de 28 de zile, poate fi luată o dată pe zi timp de 5 zile la rând, urmată de o 
pauză de 23 de zile înainte de a repeta următorul ciclu de dozare. Pentru tratamentul altor tipuri de tumori 
cerebrale, temozolomida este luată o dată pe zi timp de 5 zile la rând, urmată de o pauză de 23 de zile înainte 
de repetarea următorului ciclu de dozare. Medicul dumneavoastră va decide de câte ori trebuie să repetați 
ciclurile de tratament. Durata tratamentului depinde de cât de bine răspunde organismul dumneavoastră la 
acesta și de tipul de cancer pe care îl aveți. Luați temozolomid exact așa cum este recomandat.

Doza dumneavoastră completă poate conține mai mult de un tip și culoare de capsule și poate fi conținută în mai multe 

flacoane cu prescripție medicală. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și cereți-i medicului sau 

farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți.

Capsulele de Temozolomidă sunt disponibile în mai multe concentrații diferite. Medicul dumneavoastră poate dori să 

luați o combinație de capsule pentru a vă completa doza completă. Asigurați-vă că știți cum arată fiecare tip de capsulă 

și câte trebuie să luați din fiecare. Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă aveți întrebări.

Dacă vreuna dintre capsule este ruptă sau are scurgeri, nu o atingeți cu mâinile goale și aveți grijă să nu 
inspirați pulberea din capsule. Trebuie să purtați mănuși de cauciuc sau latex atunci când manipulați 
capsule sparte sau deschise, astfel încât pielea să nu intre în contact cu pudra. Dacă conținutul capsulei 
vă atinge pielea, spălați imediat zona cu apă.

Înghițiți capsulele întregi; nu le goliți, mestecați sau zdrobiți.
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Puteți vomita după ce luați medicamentul. Dacă se întâmplă acest lucru, anunțați imediat medicul 

dumneavoastră. Nu luați o altă doză de temozolomidă în aceeași zi.

Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să vă amâne tratamentul sau să vă ajusteze doza de temozolomidă în funcție de 

răspunsul dumneavoastră la tratament și de orice reacții adverse pe care le aveți. Discutați cu medicul dumneavoastră despre cum vă 

simțiți în timpul tratamentului. Nu încetați să luați temozolomidă fără a discuta cu medicul dumneavoastră.

Adresați-vă farmacistului sau medicului dumneavoastră pentru o copie a informațiilor producătorului pentru pacient.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua temozolomidă,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la temozolomidă, dacarbazină (DTIC-Dome) la orice 
alte medicamente sau la oricare dintre ingredientele capsulelor de temozolomidă. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a 
ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, 
vitamine, suplimente nutritive și produse din plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că 
menționați oricare dintre următoarele: carbamazepină (Carbatrol, Epitol, Tegretol); co-trimoxazol (Bactrim, Septra); 
fenitoină (Dilantin, Phenytek); steroizi cum ar fi dexametazona (Decadron, Dexone), metilprednisolon (Medrol) și 
prednison (Deltasone); și acid valproic (Stavzor,   Depakene).

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată boală hepatică sau renală.

trebuie să știți că temozolomida poate interfera cu producția de spermă la bărbați. Cu toate acestea, nu trebuie să presupuneți că nu 

puteți lăsa pe altcineva să rămână însărcinată. Spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți 

gravidă sau dacă intenționați să aveți un copil. Dumneavoastră sau partenerul dumneavoastră nu trebuie să rămâneți gravidă în timp 

ce luați temozolomidă. Utilizați o metodă fiabilă de control al nașterii pentru a preveni sarcina. Dacă rămâneți gravidă în timp ce luați 

temozolomidă, adresați-vă medicului dumneavoastră. Temozolomida poate dăuna fătului.

spuneți medicului dumneavoastră dacă alăptați. Nu trebuie să alăptați în timp ce luați 
temozolomidă.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Discutați cu medicul dumneavoastră despre ce să faceți dacă omiteți o doză de temozolomidă. Nu luați o doză dublă pentru a 

compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Temozolomida poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste 

simptome este severe sau nu dispare:
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greaţă

vărsături

diaree

constipație

pierderea poftei de mâncare

răni în gură și gât

durere de cap

piele palida

lipsa de energie

pierderea echilibrului sau a coordonării

leșin

ameţeală

Pierderea parului

insomnie

probleme de memorie

modificări ale vederii

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă prezentați oricare dintre aceste simptome, încetați să luați 
temozolomidă și sunați imediat medicul dumneavoastră sau primiți tratament medical de urgență:

sângerări sau vânătăi neobișnuite

scaune roșii sau negre, gudronate

urină roz, roșie sau maro închis

tuse sau vărsături sânge sau material care arată ca zaț de cafea

febră, durere în gât, tuse și congestie continuă sau alte semne de infecție

oboseală sau slăbiciune neobișnuită

eczemă

incapabil să se miște o parte a corpului

dificultăți de respirație

convulsii

îngălbenirea pielii sau a ochilor

durere în partea dreaptă sus a stomacului

scăderea urinării
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Temozolomida poate crește riscul de a dezvolta alte tipuri de cancer. Discutați cu medicul dumneavoastră despre 

riscurile de a lua temozolomidă.

Temozolomida poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce 

luați acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la 
temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie).

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și 

alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun 

mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați 

departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA 

privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe informații dacă 

nu aveți acces la un program de preluare.

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi 

pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar 

copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță 

și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

Simptomele supradozajului pot include următoarele:

sângerări sau vânătăi neobișnuite

scaune roșii sau negre, gudronate

urină roz, roșie sau maro închis

tuse sau vărsături sânge sau material care arată ca zaț de cafea

febră, durere în gât, tuse și congestie continuă sau alte semne de infecție

ce alte informatii ar trebui sa stiu?
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Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră vă va comanda teste de laborator înainte, în timpul și 

după tratament pentru a verifica răspunsul organismului dumneavoastră la temozolomidă și pentru a vedea dacă celulele sanguine sunt afectate 

de acest medicament.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre 

reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui 

să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o 

informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Temodar®
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